SF-Caravan Kanta-Häme ry.
Tilkunpellon kausipaikkalaisten kokous
Aika:

Sunnuntai 10.10.2021 klo 10.00.

Paikka:

Traktorihalli

Muistio

70-vuotta täyttäneiden kausipaikkalaisten muistaminen
Kokouksen aluksi kukitettiin tänä vuonna 70-vuotta täyttävät:
Kirsti Myllymäki, Aila Peräjoki, Sirpa Savikko ja Veli Laitinen

1. Kokouksen avaus
Jyrki Selkämaa toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo10.05
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Selkämaa ja sihteeriksi Jenni Helperi
3. Paikallaolijoiden toteaminen
Kausipaikkalaisia paikalla 38sta vaunukunnasta
4. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
5. Isäntien tehtävät
- Siivous
Siivousvastaava Armi Myllymäki muistutti kausipaikkalaisia isäntävuoron
siivousvelvoitteesta.
Talviaikana Armi hoitaa siivouksen perjantaisin, isännille siivous kuuluu lauantaisin
ja sunnuntaisin. Vaikka koronatilanne on helpottanut, ylimääräinen desinfiointi
suoritetaan vähintään kerran päivässä.
-

Vuorojen alku ja loppu
Talviajan isäntävuoro alkaa perjantaina klo18 ja päättyy sunnuntaina klo15. Jos
alueella on hiljaista, vierailijat ovat maksaneet maksunsa ja isäntävuoron tehtävät ja
siivoukset tehty, voi vuoron lopettaa tarvittaessa aikaisemminkin. Toimisto pidettävä
sunnuntaisin auki klo12 asti ja siivous sen jälkeen. Talviajan treffiviikonlopuille
sovitaan erilliset isäntävuoron aloitus- ja lopetusajat.

-

Kassa.
Rahastukseen ja kassan käyttöön huolellisuutta ja tarkkuutta

6. Sähkömaksut ja yöpymistilastot
Kausipaikkalaisia muistutettiin hoitamaan yöpymistilastot ja sähkömaksut ajallaan
7. Tilkunpeltotoimikunnan valinta
Jorma Suoranta kertoi paikallaolijoille yleiskatsauksen toimikunnan tehtävistä.
Toimikunnassa jatkaa Mari Syrjälä, Armi Myllymäki, Jorma Suoranta, Juha
Maanselkä sekä Jarmo Ruuska. Toimikunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin
Toni Winberg ja tapahtumavastaavaksi ehdotettiin ja valittiin Piia Helin.
Toimikunnan sihteerin paikka jäi vielä täyttämättä
8. Tapahtumien ja treffien järjestäminen 2022
Vuoden 2022 tapahtumat mietitään tapauskohtaisesti. Yhdistyksen 50v ja
Tilkunpellon 40v juhlat pidetään 22.-24.7.2022
9. Talvikauden sauna-ajat
Perjantaisin: Naiset 19.00-20.30 ja miehet 20.30-22.00
Lauantaisin: Naiset 18.00-19.30 ja miehet 19.30-21.00
Viikolla saa saunaa lämmittää, mikäli paikalla on vähintään yksi vierailija tai viisi
kausipaikkalaista ja avaimellinen kausipaikkalainen
10. Muut asiat
-

-

-

Kausipaikkalaisten väliset erimielisyydet selvitetään aina.
Viime aikoina ollut todella hyvä yhteishenki tekemisessä ja näin halutaan jatkossakin
homman toimivan
Mainittiin venerannan ja veneiden kunnosta. Nämä hoidetaan kuntoon keväällä
Äänestettiin uusien isäntävuorolistojen muutoksesta. Uusi kierto tulisi olemaan su-ti,
ti-to, to-pe ja pe-su. Näin kiertopäivät olisivat säännölliset ja mukaan saadaan myös
yhden vuorokauden isäntävuoro. Uuden käyttöönottoa kannatti 19, yksi ei ottanut
kantaa ja 18 olisi ollut vanhan kierron kannalla. Sovittiin myös, että talvikaudella saa
halutessaan tehdä isäntävuoron yksin, mikäli kokee että pystyy ja ehtii tekemään
kaikki vuoroon kuuluvat hommat
Hallituksen korviin on kantautunut kritiikkiä hallituksen toiminnasta. Annettiin
mahdollisuus kertoa oma kantansa. Toivottiin parempaa tiedonkulkua hallituksen ja
toimikunnan välillä ja tähän luvattiin parannusta. Hallitukselle ehdotettiin
yhdistyksen kehittämispäiviä. Hallitus sai myös kiitosta toiminnastaan
Isäntävuorolistat vuodelle 2022 julkaistaan maaliskuussa. Tarkempi ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin

11. Raimo Hyövältin aloite vuosikokoukselle
Raimo Hyövältin kanssa sovittu, että tämä aloite otetaan käsittelyyn
kausipaikkalaisten kokouksessa, eikä yhdistyksen vuosikokouksessa
Kohta 1: Ehdotan, että yli 80.v . jäsenen niin halutessa, saavan vapautuksen
isäntävuoroista.

-

-

-

Kokouksessa päätettiin, että halutessaan yli 80.v kausipaikkalainen saa vapautuksen
isäntävuorosta. Tästä ilmoitettava hyvissä ajoin Mari Syrjälälle
Kohta 2: Ehdotan, että jos kesän, (1.6.-31.8.) isäntävuoron toinen tai molemmat
osapuolet ovat ensikertalaisia heille tulee järjestää riittävä perehdytys sekä kenttäettä toimistotehtäviin.
Päätettiin, että kun uusi kausipaikkalainen merkkaa isäntävuoronsa, hän laittaa
tähtimerkinnän (*) nimensä perään. Näin vältytään siltä, että kaksi uutta
kausipaikkalasta olisi isäntävuorossa yhtäaikaa Jenni Helperi ja Anne Argillander
lupautui pitämään keväällä kassaperehdytyspäivän uusille kausipaikkalaisille
Kohta 3: Ehdotan, että isäntä vuoroonhenkilöitä valittaessa otetaan huomioon
valittavien henkilöiden ikä. Esimerkiksi jos toinen pari on yli 60v toisen parin tulee
olla alle 50. Lisäksi tulisi huomioida, että vuorossa, (1.6.-31.8.) on aina vähintään 4
henkilöä. Isäntävuoron varauslistaan lisätään sarakkeet henkilölukumäärä ja
isäntävuorolaisten ikä helpottamaan varausta.
Todettiin, ettei tätä voida toteuttaa
Kokouksen lopussa tiedoitusvastaava Juha Maanselkä kertoi kausipaikkalaisille
tulevasta nettisivujen uudistuksesta. Uudistuksen yhteydessä nettisivuille tulee
kausipaikkalaisille sisäänkirjautuminen. Saadaan jatkossa kaikki tiedotteet suljetulle
sivustolle. Tämä tulee käyttöön tammi- helmikuun aikana
Aluevastaava Toni Winberg kiitti vielä kertaalleen syystalkoisiin osallistunutta
porukkaa
Tehdään yhdessä, toimitaan yhdessä!

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo11.45

________________________
Puheenjohtaja
Jyrki Selkämaa

_______________________
Sihteeri
Jenni Helperi

